TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC HÓA HỌC

GIẢI NHANH ðỀ THI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC
BẰNG ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
I. MỘT SỐ KINH NGHIỆM ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP
* NGUYÊN TẮC
Trong mét ph¶n øng hãa häc, tæng khèi l−îng c¸c chÊt s¶n phÈm b»ng tæng khèi l−îng c¸c chÊt
tham gia ph¶n øng.
* CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ GẶP
1. Trong một nguyên tử nguyên tố hóa học ta luôn có:
Khối lượng nguyên tử bằng tổng khối lượng các loại hạt (proton; notron; electron) có trong
nguyên tử ñó.
Khi c« c¹n dung dÞch th× khèi l−îng hçn hîp muèi thu ®−îc b»ng tæng khèi l−îng c¸c cation kim
lo¹i vµ anion gèc axit.
2. Trong một hợp chất hóa học, ta luôn có:
Khối lượng của hợp chất bằng tổng khối lượng các hợp nguyên tố thành phần.
3. Trong một dung dịch, ta luôn có:
Khối lượng dung dịch (mdd) = mct (trong dd) + mdm (thường gặp là H2O)
4. Khi cô cạn một dung dịch muối, khối lượng của muối khan thu ñược luôn bằng tổng khối lượng của
cation kim loại và anion gốc axit
5. Khi trộn lẫn các dung dịch với nháu ta luôn có khối lượng dung dịch thu ñược sau cùng:
mdd sau = ∑ mc¸c dd ban ®Çu − m↑ − m↓ (nÕu cã)
6. Trong một phản ứng hóa học, tổng khối lượng các sản phẩm luôn bằng tổng khối lượng các chất
tham gia phản ứng.
→ C + D
Ph¶n øng ho¸ häc:
A+B 
mA + mB = mC + mD
* Lưu ý:
+ Khi cation kim lo¹i thay ñæi, anion gi÷ nguyªn ñÓ sinh ra hîp chÊt míi th× sù chªnh lÖch khèi l−îng
gi÷a hai hîp chÊt b»ng sù chªnh lÖch vÒ khèi l−îng gi÷a c¸c cation.
+ Không tính khối lượng của phần không tham gia phản ứng, cũng như phần chất có sẵn. Chẳng hạn
như dung môi H2O trong dung dịch.
II. MỘT SỐ BÀI TẬP ÁP DỤNG ðỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG
MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG
Ví dụ 1: Hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3. Cho một luồng CO ñi qua ống sứ ñựng m gam hỗn hợp X
nung nóng. Sau khi kết thúc thí nghiệm thu ñược 64 gam chất rắn A trong ống sứ và 11,2 lít khí B
(ñktc) có tỉ khối so với H2 là 20,4. Tính giá trị m.
A. 105,6 gam
B. 35,2 gam
C. 70,4 gam
D. 140,8 gam
Hướng dẫn giải
Các phản ứng khử sắt oxit có thể có:
o

t
3Fe2O3 + CO 
→ 2Fe3O4 + CO2
to

Fe3O4 + CO 
→ 3FeO + CO2
to

FeO + CO 
→ Fe + CO2

(1)
(2)
(3)
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Như vậy chất rắn A có thể gồm 3 chất Fe, FeO, Fe3O4 hoặc ít hơn, ñiều ñó không quan trọng và việc
cân bằng các phương trình trên cũng không cần thiết, quan trọng là số mol CO phản ứng bao giờ cũng
bằng số mol CO2 tạo thành.
11,2
= 0,5 mol.
nB =
22,5
Gọi x là số mol của CO2 ta có phương trình về khối lượng của B:
44x + 28(0,5 − x) = 0,5 × 20,4 × 2 = 20,4
nhận ñược x = 0,4 mol và ñó cũng chính là số mol CO tham gia phản ứng.
Theo ðLBTKL ta có: mX + mCO = mA + m CO2
⇒ m = 64 + 0,4 × 44 − 0,4 × 28 = 70,4 gam. (ðáp án C)
Ví dụ 2: ðun 132,8 gam hỗn hợp 3 rượu no, ñơn chức với H2SO4 ñặc ở 140oC thu ñược hỗn hợp các
ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là bao
nhiêu?
A. 0,1 mol
B. 0,15 mol
C. 0,4 mol
D. 0,2 mol
Hướng dẫn giải
Ta biết rằng cứ 3 loại rượu tách nước ở ñiều kiện H2SO4 ñặc, 140oC thì tạo thành 6 loại ete và tách ra
6 phân tử H2O.
21,6
= 1,2 mol.
Theo ðLBTKL ta có: m H2O = m r−îu − m ete = 132,8 − 11,2 = 21,6 gam ⇒ n H 2O =
18
Mặt khác cứ hai phân tử rượu thì tạo ra một phân tử ete và một phân tử H2O do ñó số mol H2O luôn
1,2
= 0,2 mol. (ðáp án D)
bằng số mol ete, suy ra số mol mỗi ete là
6
Nhận xét:
Chúng ta không cần viết 6 phương trình phản ứng từ rượu tách nước tạo thành 6 ete, cũng không
cần tìm CTPT của các rượu và các ete trên. Nếu các bạn xa ñà vào việc viết phương trình phản ứng và
ñặt ẩn số mol các ete ñể tính toán thì không những không giải ñược mà còn tốn quá nhiều thời gian.
Ví dụ 3: Cho 12 gam hỗn hợp hai kim loại Fe, Cu tác dụng vừa ñủ với dung dịch HNO3 63%. Sau
phản ứng thu ñược dung dịch A và 11,2 lít khí NO2 duy nhất (ñktc). Tính nồng ñộ % các chất có trong
dung dịch A.
C. 27,19% và 72,81%.
A. 36,66% và 28,48%.
D. 78,88% và 21,12%.
B. 27,19% và 21,12%.
Hướng dẫn giải
Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
n NO2 = 0,5 mol → n HNO3 = 2n NO2 = 1 mol.
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có:
1× 63 × 100
− 46 × 0,5 = 89 gam.
63
56x + 64y = 12
x = 0,1
→ 
ðặt nFe = x mol, nCu = y mol ta có:

3x + 2y = 0,5
 y = 0,1
0,1 × 242 ×100
0,1 ×188 × 100
⇒ %m Fe( NO3 )3 =
= 27,19% ; %m Cu( NO3 )2 =
= 21,12%. (ðáp án B)
89
89
m d2 muèi = m h2 k.lo¹i + m d 2 HNO − m NO2 = 12 +
3
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Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 23,8 gam hỗn hợp một muối cacbonat của các kim loại hoá trị (I) và muối
cacbonat của kim loại hoá trị (II) trong dung dịch HCl. Sau phản ứng thu ñược 4,48 lít khí (ñktc). ðem
cô cạn dung dịch thu ñược bao nhiêu gam muối khan?
A. 13 gam
B. 15 gam
C. 26 gam
D. 30 gam
Hướng dẫn giải
M2CO3 + 2HCl → 2MCl + CO2 + H2O
R2CO3 + 2HCl → 2MCl2 + CO2 + H2O
4,88
= 0,2 mol ⇒ Tổng nHCl = 0,4 mol và n H2O = 0,2 mol.
n CO2 =
22,4
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có: 23,8 + 0,4×36,5 = mmuối + 0,2×44 + 0,2×18
⇒
mmuối = 26 gam. (ðáp án C)
Ví dụ 5: Hỗn hợp A gồm KClO3, Ca(ClO2)2, Ca(ClO3)2, CaCl2 và KCl nặng 83,68 gam. Nhiệt phân
hoàn toàn A ta thu ñược chất rắn B gồm CaCl2, KCl và 17,472 lít khí (ở ñktc). Cho chất rắn B tác
dụng với 360 ml dung dịch K2CO3 0,5M (vừa ñủ) thu ñược kết tủa C và dung dịch D. Lượng KCl
trong dung dịch D nhiều gấp 22/3 lần lượng KCl có trong A. % khối lượng KClO3 có trong A là
D. 58,55%.
A. 47,83%.
B. 56,72%.
C. 54,67%.
Hướng dẫn giải
3

to

→ KCl + O2
(1)
 KClO3
2

to
(2)
→ CaCl2 + 3O2
Ca(ClO3 )2 

o
t
→ CaCl2 + 2O2 (3)
83,68 gam A Ca(ClO2 )2 
 CaCl
CaCl 2
2

KCl ( A )
 KCl ( A )


h2 B

n O2 = 0,78 mol.
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có: mA = mB + m O2
→ mB = 83,68 − 32×0,78 = 58,72 gam.
Cho chất rắn B tác dụng với 0,18 mol K2CO3
CaCl2 + K 2CO3 
→ CaCO3↓ + 2KCl (4) 


Hỗn hợp B  0,18 ← 0,18
→
0,36 mol  hỗn hợp D
 KCl

KCl ( B)
( B)


⇒

m KCl ( B) = m B − m CaCl2 (B) = 58, 72 − 0,18 × 111 = 38, 74 gam

⇒

m KCl ( D ) = m KCl (B) + m KCl (pt 4) = 38, 74 + 0,36 × 74,5 = 65,56 gam

⇒

m KCl ( A ) =

⇒

m KCl pt (1) = m KCl (B) − m KCl (A) = 38,74 − 8,94 = 29,8 gam.

3
3
m KCl ( D ) =
× 65,56 = 8,94 gam
22
22

Theo phản ứng (1):
29,8
× 122,5 = 49 gam.
m KClO3 =
74,5

%m KClO3 ( A ) =

49 ×100
= 58,55%. (ðáp án D)
83,68
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Ví dụ 6: ðốt cháy hoàn toàn 1,88 gam chất hữu cơ A (chứa C, H, O) cần 1,904 lít O2 (ñktc) thu ñược
CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích 4:3. Hãy xác ñịnh công thức phân tử của A. Biết tỉ khối của A so
với không khí nhỏ hơn 7.
A. C8H12O5.
B. C4H8O2.
C. C8H12O3.
D. C6H12O6.
Hướng dẫn giải
1,88 gam A + 0,085 mol O2 → 4a mol CO2 + 3a mol H2O.
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có: m CO2 + m H 2O = 1,88 + 0,085 × 32 = 46 gam
Ta có:
44×4a + 18×3a = 46 → a = 0,02 mol.
Trong chất A có:
nC = 4a = 0,08 mol
nH = 3a×2 = 0,12 mol
nO = 4a×2 + 3a − 0,085×2 = 0,05 mol
⇒
nC : nH : no = 0,08 : 0,12 : 0,05 = 8 : 12 : 5
Vậy công thức của chất hữu cơ A là C8H12O5 có MA < 203. (ðáp án A)
Ví dụ 7: Cho 0,1 mol este tạo bởi 2 lần axit và rượu một lần rượu tác dụng hoàn toàn với NaOH thu
ñược 6,4 gam rượu và một lượng mưối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56% (so với lượng
este). Xác ñịnh công thức cấu tạo của este.
C. CH3COO−COOCH3.
A. CH3−COO− CH3.
B. CH3OCO−COO−CH3.
D. CH3COO−CH2−COOCH3.
Hướng dẫn giải
R(COOR′)2 + 2NaOH → R(COONa)2 + 2R′OH
0,1
→ 0,2
→
0,1
→ 0,2 mol
6,4
M R ′OH =
= 32 → Rượu CH3OH.
0,2
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có:
⇒
mmuối − meste = 0,2×40 − 64 = 1,6 gam.
meste + mNaOH = mmuối + mrượu
13,56
1,6 ×100
meste ⇒ meste =
= 11,8 gam → Meste = 118 ñvC
mà
mmuối − meste =
100
13,56
R + (44 + 15)×2 = 118 → R = 0.
Vậy công thức cấu tạo của este là CH3OCO−COO−CH3. (ðáp án B)
Ví dụ 8: Thuỷ phân hoàn toàn 11,44 gam hỗn hợp 2 este ñơn chức là ñồng phân của nhau bằng dung
dịch NaOH thu ñược 11,08 gam hỗn hợp muối và 5,56 gam hỗn hợp rượu. Xác ñịnh công thức cấu tạo
của 2 este.
A. HCOOCH3 và C2H5COOCH3,
C. HCOOC3H7 và C2H5COOCH3.
D. Cả B, C ñều ñúng.
B. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.
Hướng dẫn giải
ðặt công thức trung bình tổng quát của hai este ñơn chức ñồng phân là RCOOR ′ .
RCOOR ′ + NaOH → RCOONa + R′OH
11,44
11,08
5,56 gam
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có: MNaOH = 11,08 + 5,56 – 11,44 = 5,2 gam
5,2
11,08
⇒
n NaOH =
= 0,13 mol ⇒
M RCOONa =
= 85,23 → R = 18,23
40
0,13
5,56
11,44
= 42,77 → R ′ = 25,77 ⇒ M RCOOR ′ =
= 88 ⇒CTPT của este là C4H8O2
0,13
0,13
CTCT 2 este ñồng phân là:
HCOOC3H7 và C2H5COOCH3 hoặc C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5.

⇒

M R ′OH =
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Ví dụ 9: Chia hỗn hợp gồm hai anñehit no ñơn chức làm hai phần bằng nhau:
- Phần 1: ðem ñốt cháy hoàn toàn thu ñược 1,08 gam H2O.
- Phần 2: Tác dụng với H2 dư (Ni, to) thì thu ñược hỗn hợp A. ðem ñốt cháy hoàn toàn thì thể tích khí
CO2 (ñktc) thu ñược là
A. 1,434 lít.
B. 1,443 lít.
C. 1,344 lít.
D. 0,672 lít.
Hướng dẫn giải
Phần 1: Vì anñehit no ñơn chức nên n CO2 = n H 2O = 0,06 mol.
⇒

n CO2 (phÇn 2) = n C (phÇn 2) = 0,06 mol.

Theo bảo toàn nguyên tử và bảo toàn khối lượng ta có:
n C (phÇn 2) = n C ( A ) = 0,06 mol ⇒ n CO2 ( A ) = 0,06 mol

⇒

VCO2 = 22,4×0,06 = 1,344 lít. (ðáp án C)

Ví dụ 10: Cho một luồng CO ñi qua ống sứ ñựng 0,04 mol hỗn hợp A gồm FeO và Fe2O3 ñốt nóng.
Sau khi kết thúc thí nghiệm thu ñược B gồm 4 chất nặng 4,784 gam. Khí ñi ra khỏi ống sứ cho hấp thụ
vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu ñược 9,062 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong hỗn hợp
A là
A. 86,96%.
B. 16,04%.
C. 13,04%.
D.6,01%.
Hướng dẫn giải
0,04 mol hỗn hợp A (FeO và Fe2O3) + CO → 4,784 gam hỗn hợp B + CO2.
CO2 + Ba(OH)2 dư → BaCO3 ↓ + H2O
n CO2 = n BaCO3 = 0,046 mol và n CO ( p.− ) = n CO2 = 0,046 mol
Áp dụng ñịnh luật bảo toàn khối lượng ta có:
mA + mCO = mB + m CO2 ⇒ mA = 4,784 + 0,046×44 − 0,046×28 = 5,52 gam.
ðặt nFeO = x mol, n Fe2O 3 = y mol trong hỗn hợp B ta có:

⇒

 x + y = 0,04
 x = 0,01 mol
→ 

72x + 160y = 5,52
 y = 0,03 mol
%mFeO = 0 , 0 1 × 7 2 × 1 0 1 = 1 3 , 0 4 %
⇒

%Fe2O3 = 86,96%. (ðáp án A)

5,52
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MỘT SỐ BÀI TẬP VẬN DỤNG GIẢI THEO PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG ðỊNH LUẬT BẢO
TOÀN KHỐI LƯỢNG
Bài 01. Hòa tan 9,14 gam hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa ñủ dung dịch HCl thu ñược 7,84
lít khí X (ñktc) và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn cẩn thận dung dịch
Z thu ñược lượng muối khan là
A. 31,45 gam.
B. 33,99 gam
C. 19,025 gam.
D. 56,3 gam.
Bài 02. Cho 15 gam hỗn hợp 3 amin ñơn chức, bậc một tác dụng vừa ñủ với dung dịch HCl 1,2 M thì
thu ñược 18,504 gam muối. Thể tích dung dịch HCl phải dùng là
A. 0,8 lít.
B. 0,08 lít.
C. 0,4 lít.
D. 0,04 lít.
Bài 03. Trộn 8,1 gam bột Al với 48 gam bột Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong ñiều
kiện không có không khí, kết thúc thí nghiệm lượng chất rắn thu ñược là
A. 61,5 gam.
B. 56,1 gam.
C. 65,1 gam
D. 51,6 gam.
Bài 04. Hòa tan hoàn toàn 10,0 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại (ñứng trước H trong dãy ñiện hóa)
bằng dung dịch HCl dư thu ñược 2,24 lít khí H2 (ñktc). Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược lượng
muối khan là
A. 1,71 gam
B. 17,1 gam.
C. 13,55 gam.
D. 34,2 gam.
Bài 05. Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2CO3 thu ñược 11,6 gam chất rắn
và 2,24 lít khí (ñktc). Hàm lượng % CaCO3 trong X là
A. 6,25%.
B. 8,62%.
C. 50,2%.
D. 62,5%.
Bài 06. Cho 4,4 gam hỗn hợp hai kim loại nhóm IA ở hai chu kỳ liên tiếp tác dụng với dung dịch HCl
dư thu ñược 4,48 lít H2 (ñktc) và dung dịch chứa m gam muối tan. Tên hai kim loại và khối lượng m là
A. 11 gam; Li và Na.
B. 18,6 gam; Li và Na. C. 18,6 gam; Na và K.
D. 12,7 gam; Na và K.
Bài 07. ðốt cháy hoàn toàn 18 gam FeS2 và cho toàn bộ lượng SO2 vào 2 lít dung dịch Ba(OH)2
0,125M. Khối lượng muối tạo thành là
A. 57,40 gam.
B. 56,35 gam.
C. 59,17 gam.
D.58,35 gam.
Bài 08. Hòa tan 33,75 gam một kim loại M trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu ñược 16,8 lít khí X
(ñktc) gồm hai khí không màu hóa nâu trong không khí có tỉ khối hơi so với hiñro bằng 17,8.
a) Kim loại ñó là
A. Cu.
B. Zn.
C. Fe.
D. Al.
b) Nếu dùng dung dịch HNO3 2M và lấy dư 25% thì thể tích dung dịch cần lấy là
A. 3,15 lít.
B. 3,00 lít.
C. 3,35 lít.
D. 3,45 lít.
Bài 09. Hoà tan hoàn toàn 15,9 gam hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO3 thu
ñược 6,72 lít khí NO và dung dịch X. ðem cô cạn dung dịch X thu ñược bao nhiêu gam muối khan?
A. 77,1 gam.
B. 71,7 gam.
C. 17,7 gam.
D. 53,1 gam.
Bài 10. Hòa tan hoàn toàn 2,81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M
(vừa ñủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu ñược khi cô cạn dung dịch có khối lượng là
A. 6,81 gam.
B. 4,81 gam.
C. 3,81 gam.
D. 5,81 gam.

ðáp án các bài tập vận dụng:
1. A
6. B
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2. B
7. D

3. B
8. a-D, b-B

4. B
9. B

5. D
10. A
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